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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: prośmy o pokój oraz jedność w rodzinach i w Kościele
„Niech Pan uwolni nas od psychologii podziałów, od dzielenia, i pomoże nam zobaczyć, co było ważne dla Jezusa, co było wielkie w Jezusie, że w Nim wszyscy jesteśmy
braćmi i On jest Pasterzem wszystkich” – te słowa Papież skierował podczas porannej
Mszy w domu św. Marty. Ojciec Święty modlił się szczególnie za rodziny podczas
kwarantanny, które są zamknięte w domach i próbują robić różne rzeczy. Czynią
wiele, aby pobudzić twórczość wspólnie z dziećmi, ze wszystkimi i iść naprzód
w tym niełatwym czasie. Więcej: www.vaticannews.va

Papież: porzucanie własnych rodziców to postępowanie judaszowe
W homilii nawiązując do postaci Judasza wskazał, iż jego postawa sprzedawania drugiego jest żywa także dziś.
Franciszek mówił o różnych wyzyskiwaczach i lichwiarzach. Wspomniał także o innym konkrecie: o oddawaniu
własnych rodziców do domów starców z powodu własnego interesu. Więcej: www.opoka.news

Papież: módlmy się za kobiety w ciąży, uważajmy na wirtualne przeżywanie wiary
Do modlitwy w intencji kobiet w stanie błogosławionym, które martwią się o przyszłość swoich dzieci zachęcał
Papież na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. W homilii przestrzegł, aby praktyk religijnych nie ograniczać
tylko do wymiaru wirtualnego. Więcej: www.vaticannews.va

Papież: módlmy się za rodziny w potrzebie i tych, którzy je wykorzystują
Za rodziny, które często pozostają bez pracy i nie mają co jeść, a dodatkowo często są wykorzystywane przez
tych, którzy na pandemii chcą się dorobić modlił się Papież na porannej Mszy w Domu św. Marty. W homilii mówił
o Jezusie, który modli się za nas ukazując Ojcu Swoje rany. Więcej: www.opoka.news
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Papież przypomina Polakom o majowym: odkryjcie je na nowo w rodzinnym gronie!
W słowie do Polaków Franciszek przypomniał, że już wkrótce rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce Bożej.
Dlatego zachęcił, by pomimo pandemii nie rezygnować z tradycji nabożeństw maryjnych, lecz odkryć je na nowo
w rodzinnym gronie. Więcej: www.opoka.news

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Z Polski
Legalne aborcje w Polsce - najnowsze statystyki rządowe
W 2018 roku przeprowadzono w Polsce 1081, o 24 więcej niż rok wcześniej, dopuszczalnych prawnie aborcji, w
tym aż 1055 ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego
dziecka. Pozostałe przypadki (25) dotyczyły zagrożenia życia ciężarnej kobiety oraz jednego czynu zabronionego
– wynika ze sprawozdania Rady Ministrów o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Więcej: gosc.pl

Obrońcy życia apelują o konsensus w sprawie poszanowania ludzkiego życia
– Zwracamy się zarówno do parlamentarzystów, jak i całego społeczeństwa o budowanie konsensusu wokół poszanowania prawa człowieka do życia i rozwoju. Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w tej mierze – napisała
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w specjalnym apelu przed posiedzeniem Sejmu, które w dniach
15-16 kwietnia ma procedować nad projektem „Zatrzymaj aborcję”. Obrońcy życia wyrażają nadzieję, że „szczególnie dzisiaj, gdy doświadczamy kruchości ludzkiego życia, to nasze przesłanie zostanie przyjęte, jako wyraz
szacunku dla każdego człowieka żyjącego na ziemi”. Więcej: www.ekai.pl

Ratujcie dzieci zagrożone aborcją – rusza zbiórka podpisów pod petycją
Sejmowa większość 16 kwietnia 2020 r. zagłosowała za skierowaniem ustawy #ZatrzymajAborcję do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Praktyka pokazuje, że komisje są dość oporne, aby pracować nad
ochroną życia. Dlatego na portalu www.twojepetycje.pl ruszyła zbiórka podpisów pod petycją „Ratujcie dzieci
zagrożone aborcją”. Więcej: www.ekai.pl

Rodzina w czasie pandemii. Krajowy Duszpasterz Rodzin: Właśnie teraz niezwykle ważne
są relacje małżeńskie i wspólna modlitwa
W czasie, gdy jesteśmy w odosobnieniu, martwimy się o zdrowie i przyszłość takie proste sprawy jak wspólna
modlitwa, wsparcie i rozmowa mają ogromne znaczenie. To jest też ogromna przestrzeń do tego, jak mówił papież Pius XII, by rodzice byli pierwszymi świadkami i nauczycielami wiary dla swoich dzieci – mówi w rozmowie
z portalem

wPolityce.pl ks.
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Krajowego
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Duszpasterstwa Rodzin.

Więcej: www.wpolityce.pl
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Rzecznik Praw Dziecka: dziecko to istota od poczęcia. Dajcie narzędzie do jego ochrony
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przypomniał parlamentarzystom, że dziecko to w myśl polskiego prawa
istota od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości i należy mu się ochrona prawna. Poprosił, by Sejm dał w końcu
narzędzie prawne do respektowania tego przepisu.
Mikołaj Pawlak stanął na mównicy z niewielką tabliczką z napisem: „Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 2 pkt
1. Dzieckiem jest każda istota od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”. Więcej: www.pch24.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!

Ze świata

Watykan: zmiana dat Światowych Dni Młodzieży i Światowego Spotkania Rodzin
Ojciec Święty zadecydował o zmianie daty Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Odbędą się one nie w 2022 r.,
ale w sierpniu 2023 r. Przełożone zostało także Światowe Spotkanie Rodzin – z czerwca 2021 r. na czerwiec 2022
r. Jak informuje w komunikacie dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, Ojciec Święty wspólnie
z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia, odpowiedzialną za przygotowanie obu spotkań, zadecydował o ich
przełożeniu ze względu na aktualną sytuację sanitarną na świecie oraz jej konsekwencje dla przemieszczania się
i gromadzenia osób. Więcej: www.niedziela.pl

Watykański apel o objęcie większą troską ludzi starszych i samotnych
„Powaga

chwili

wzywa

nas

wszystkich

do

zrobienia

więcej”

–

podkreśla

Watykan

wzywając

do objęcia większą troską ludzi starszych i samotnych. Przypomina też o straszliwych dramatach rozgrywających
się w czasie epidemii w wielu domach opieki, którym trzeba jak najszybciej zapobiec. Apeluje, by nie zostawiać
ludzi starszych, ponieważ w samotności koronawirus zabija mocniej. Więcej: www.vaticannews.va
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Papieska Akademia Życia: Pandemia a powszechne braterstwo
O tym, że sytuacja epidemii może stać się szansą, aby po jej zakończeniu podstawą kultury na całym świecie stał
się duch humanizmu, pisze Papieska Akademia Życia w dokumencie pt. „Pandemia a powszechne braterstwo.
Uwagi na temat kryzysu wywołanego Covid-19ˮ. „Pogłębienie naszego spojrzenia i większa odpowiedzialność za
namysł nad sensem i wartościami człowieczeństwa, jest zadaniem tak samo pilnym jak badania nad lekiem i
szczepionkąˮ – czytamy w opublikowanej 30 marca refleksji. Więcej: www.episkopat.pl

Kard. Ouellet: kobiety winny mieć większy udział w formacji kapłanów
Kobiety stanowią często większość wśród tych, którzy korzystają z posługi duszpasterskiej księży, ale też współpracujących z nimi, toteż winny mieć większy udział w ich formacji. Trzeba zmienić myślenie na temat roli kobiet
w tym procesie. Zwrócił na to uwagę prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet w rozmowie z Romildą
Ferrauto z comiesięcznego dodatku „Kobiety – Kościół – Świat” do watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”. Jego zdaniem gdyby kobiety odgrywały wcześniej większą rolę w formacji i w życiu księży, nie byłoby tak
ostrego problemu przestępstw seksualnych w Kościele. Więcej: www.ekai.pl

Należy chronić młodzież przed szkodliwą propagandą LGBT
Wielka Brytania wycofuje się z transgenderowych eksperymentów na młodzieży. Tamtejsza minister ds. równości
Liz Truss zapowiedziała, że jej rząd może podjąć decyzje prawne mające na celu ochronę nieletnich przed decyzjami, których skutków nie da się odwrócić, takimi jak zmiana płci.
Truss zapowiedziała, że rządowa reforma brytyjskiego prawa, które pozwala osobom cierpiącym na zaburzenie
tożsamości płciowej zmieniać płeć prawną, zostanie przeprowadzona jeszcze tego lata. „Wierzę, że dorośli powinni mieć swobodę prowadzenia swojego życia tak, jak uznają to za stosowne, ale uważam, że w czasie, gdy
kształtują się jeszcze zdolności decyzyjne człowieka, należy chronić go przed podejmowaniem nieodwracalnych
decyzji, których potem może żałować” – powiedziała minister. Więcej: www.vaticannews.va

Watykan: papież powołał nową komisję do przestudiowania diakonatu kobiet
Ojciec Święty, podczas niedawnej audiencji, udzielonej jego eminencji, kard. Luisowi Francisco Ladarii Ferrer SJ,
prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, postanowił powołać nową komisję do spraw badania diakonatu kobiet – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Więcej: www.opoka.news
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FAFCE
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
(Federation of Catholic Family Associations in Europe)

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (16-17 kwietnia, Bruksela)
Parlament Europejski -przyjęta rezolucja
Przedmiotowa rezolucja dotyczy różnych aspektów pandemii i wzywa do większej solidarności między państwami
członkowskimi. Należy jednak podkreślić jeden problematyczny ustęp:
48.’’ Wzywa państwa członkowskie do skutecznego zagwarantowania w odpowiednim czasie i w bezpieczny
sposób zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych (SRHR) oraz niezbędnych usług zdrowotnych dla wszystkich
kobiet i dziewcząt w czasie pandemii COVID-19, w szczególności dostępu do środków antykoncepcyjnych, w tym
środków antykoncepcyjnych stosowanych w nagłych wypadkach, oraz możliwości aborcji; zdecydowanie odrzuca
wszelkie próby cofnięcia się w czasie w kwestii praw SRHR i LGBT i w tym kontekście potępia próby dalszego
kryminalizowania aborcyji, stygmatyzacji osób zakażonych HIV oraz ograniczania dostępu młodych ludzi
do edukacji seksualnej w Polsce, a także atak na prawa transseksualistów i osób interseksualnych na Węgrzech;".
Krytyka dotycząca Polski odnosi się do dwóch inicjatyw obywatelskich, które miały być wkrótce przedmiotem
dyskusji w polskim parlamencie: jednej mającej na celu ograniczenie "eugenicznej" aborcji z powodu niepełnosprawności, a drugiej mającej na celu walkę z pedofilią i seksualizacją nieletnich. Oba głosowania zostały
odłożone po zakończeniu kryzysu COVID-19.
Krytyka dotycząca Węgier odnosi się do zamiaru rządu węgierskiego dotyczącego zmiany ustawy o rejestracji
urodzeń. W nowej wersji, zarejestrowana płeć biologiczna noworodka nie może zostać zmieniona w późniejszych
oficjalnych dokumentach tożsamości.

Rada Unii Europejskiej
Wideokonferencja ministrów edukacji (14 kwietnia 2020 r.)
Spotkanie koncentrowało się głównie na tym, jak ważne jest zapewnienie równego dostępu do edukacji podczas
pandemii. Jak podkreślono, szkoły znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na obszarach oddalonych, uczniowie
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji oraz rodziny w niekorzystnej sytuacji, żyjące w wymagających i trudnych
warunkach, powinny otrzymać odpowiednie wsparcie, nawet w kontekście kształcenia na odległość.

Wideokonferencja ministrów finansów (16 kwietnia 2020 r.)
Ministrowie finansów UE omówili kwestię dalszego udzielania kredytów bankowych oraz utrzymania dobrze funkcjonującego sektora ubezpieczeń: "Wzywamy wszystkie banki, które jeszcze tego nie zrobiły, do powstrzymania
się od dokonywania wypłat w tym okresie oraz do wykorzystania uwolnionego kapitału i dostępnych zysków do
udzielenia swoim klientom kredytów lub innych pilnych potrzeb finansowych wynikających z trwającego kryzysu,
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w sposób, który pomoże zapewnić utrzymanie działalności gospodarczej. Wzywamy sektor bankowy do wspierania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotkniętych epidemią COVID-19, w celu zapewnienia ciągłości
działalności gospodarczej".

Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych (22 kwietnia 2020 r.)
Ministrowie spraw zagranicznych między innymi dyskutowali o tym, jak lepiej wspierać Ukrainę i inne kraje Partnerstwa Wschodniego w czasach pandemii Covid-19: "Obecny kryzys postrzegamy jako szansę na pokazanie, że
UE jest dla tych krajów najbardziej wiarygodnym partnerem. Rozmawialiśmy w szczególności o tym, jak UE może
wspierać te kraje, aby ich gospodarki, miejsca pracy i instytucje nie ucierpiały i aby dążenie do reform pozostało
ważnym punktem programu".

Wideokonferencja (23 kwietnia 2020 r.)
Członkowie Rady Europejskiej zorganizowali wczoraj czwartą wideokonferencję dotyczącą COVID-19 i jego skutków. Omówili oni postępy w różnych wymiarach europejskiej reakcji na pandemię za pomocą wspólnego europejskiego planu działania na rzecz zniesienia środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.
Omówili również plan naprawczy i określili cztery kluczowe obszary działania: "w pełni funkcjonujący jednolity
rynek, bezprecedensowy wysiłek inwestycyjny, działanie w skali globalnej oraz funkcjonujący system zarządzania". Szczegóły tego planu naprawczego i jego podstawy finansowe muszą jeszcze zostać ustalone na podstawie
nowego wniosku Komisji Europejskiej.

Rada Europy
Strategia Rady Europy na rzecz równości płci na lata 2018-2023
Strategia na rzecz równości płci na lata 2018-2023 Rady Europy została opublikowana dopiero niedawno. Poniżej
przedstawiamy kilka najważniejszych wydarzeń:
Cele i zadania
W latach 2018-2023 nacisk zostanie położony na sześć obszarów strategicznych:
Zapobieganie i zwalczanie stereotypów związanych z płcią i seksizmem.
Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Zapewnienie równego dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości.
Osiągnięcie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych.
Ochrona praw kobiet i dziewcząt migrujących, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
Włączenie problematyki płci do wszystkich dziedzin polityki i zaleceń.
Trzy elementy warte odnotowania:
Rada Europy nadal naciska na ratyfikację konwencji stambulskiej.
Rada Europy nadal przyjmuje "podejście międzysektorowe" do dyskryminacji kobiet, w tym "dyskryminacji międzysektorowej ze względu na pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną lub tożsamość płciową".
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Jedna dobra wiadomość: Rada Europy zdecydowanie włączyła do swojej strategii dotyczącej płci walkę ze szkodliwym wpływem pornografii na kobiety: "brutalne i poniżające treści online, w tym w pornografii, ukazywanie
przemocy seksualnej, w tym gwałtu, wzmacniają ideę uległości kobiet i przyczyniają się do traktowania kobiet
jako podległych członków rodziny i społeczeństwa. [...] W szczególności media społecznościowe są przedmiotem
nadużyć, a kobiety i dziewczęta często spotykają się w sieci z przemocą i zagrożeniami seksualnymi".

Działania mające na celu wsparcie rodzin podczas kwarantanny
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin – Austria
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin w Austrii (KFÖ) oferuje bezpłatne poradnictwo e-mailowe, aby pomóc rodzinom
w ubieganiu się o środki z państwowego funduszu odszkodowań dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rozszerzonego o kryzys koronaawirusowy. Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć w języku niemieckim.
Rumunia
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin "Vladimir Ghika" - Rumunia
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin "Vladimir Ghika" rozpoczęło wraz z innymi stowarzyszeniami akcję charytatywną ‘’ Pleading for good’’ o zebranie datków na wsparcie personelu medycznego w rumuńskich szpitalach.
Kampania ta skupia katolickie rodziny, lekarzy (AMCR - Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich z Rumunii) i prawników. "Małe darowizny pokazują, że troszczymy się o rodziny lekarzy, ale także o cały personel pomocniczy pracujący w szpitalach i nie tylko", powiedział Cornel Bărbut, wiceprezes FAFCE.
Ponadto, począwszy od 11 kwietnia 2020 r., pierwszy rumuński katolicki kanał telewizyjny MARIA TV będzie nadawany dla abonentów satelitarnych CATV i DIGI TV RCS&RDS (największego operatora telekomunikacyjnego w
Rumunii). Cornel Bărbut wyraził nadzieję, że "w niedalekiej przyszłości uda się rozszerzyć zasięg tego kanału
telewizyjnego na użytkowników internetu i kolejne kanały".

Tłumaczenie: Teresa Kapela
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Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności
kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości.

Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć.
Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy!

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:
Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495
Dane do przelewu:
Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl
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